
    Проект 

 
                                                          УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

дев’ята сесія 
восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ 
 
 травня 2021 року                                     Деражня                              №   
 
   Про затвердження проектів землеустрою  
щодо відведення земельних ділянок, в тому  
числі із зміною виду використання, 
передача у власність земельних ділянок 
 
   На підставі п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
відповідно до ст. 12, ст. 118 Земельного Кодексу України, ст. 50 Закону України «Про 
землеустрій», розглянувши проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
розроблені ПП «Єкзакт», ПП «Терра ІЗОП», ФОП Смульський В. А., ПП «Діоріт плюс 1», 
ПП «Абрис», ФОП Музика М. В., ФОП Котік О. Л., ФОП  Косінський Я. Б., висновок 
постійної комісії міської ради з питань містобудування, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища,  міська рада  
 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок: 
1.1. Багрій Надії Семенівні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821589200:02:005:0002 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.2. Онофрійчук Валентині Францівні , площею 0,5477 га з кадастровим номером 
6821580800:01:014:0133 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.3. Медвідю Ігорю Сергійовичу, площею 0,4950 га з кадастровим номером 
6821580800:01:002:0093 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.4. Багрій Ані Василівні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821580800:04:031:0034 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.5. Танчук Аллі Василівні - площею 0,6969 га з кадастровим номером 
6821583600:03:018:0001 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність 
 - площею 0,2128 га з кадастровим номером 6821583600:02:001:0061 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність; 
1.6. Яцкову Олегу Васильовичу - площею 1,0657 га з кадастровим номером 
6821583600:03:021:0006 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 



-  площею 0,5015 га з кадастровим номером 6821583600:02:003:0019 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність; 
1.7. Ковальчуку Валерію Анатолійовичу, площею 0,7800 га з кадастровим номером 
6821589200:02:006:1002 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
- площею 1,1000 га з кадастровим номером 6821589200:04:006:0037 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність; 
1.8. Корчак Ользі Дмитрівні, площею 0,9200 га з кадастровим номером 
6821581200:01:014:0124 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність;  
1.9. Мурга Аделі Романівні, площею 0,9000 га з кадастровим номером 
6821581200:03:012:0004 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.10. Кротко Надії Іванівні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821581200:03:051:0502 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.11. Величку Ігорю Миколайовичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821581200:03:067:0002 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.12. Івчук Нелі Павлівні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821581200:03:067:0001 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.13. Мальчику Миколі Анатолійовичу, площею 0,4674 га з кадастровим номером 
6821581600:02:020:0006 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.14. Стиню Миколі Михайловичу, площею 1,0000 га, з кадастровим номером 
6821581600:01:002:0014 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.15. Веденку Роману Миколайовичу, площею 1,6694 га,  з кадастровим номером 
6821582000:03:042:0008 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.16. Роєцькому Андрію Олександровичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821581600:02:003:0016 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.17. Мазур Марії Сергіївні, площею 0,0901 га з кадастровим номером 
6821510100:03:012:0381 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.18. Мельник Ларисі Євгенівні, площею 0,1000 га з кадастровим номером 
6821510100:03:007:0196 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.19. Коноваловій Ользі Григорівні, площею 0,0843 га з кадастровим номером 
6821510100:04:011:0033 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність;  
1.20. Панчішку Вадиму Сергійовичу, площею 0,1200 га з кадастровим номером 
6821510100:04:009:0037 із земель сільськогосподарського призначення для 
індивідуального садівництва, з метою передачі у власність;  
1.21. Панчішко Олені Сергіївні, площею 0,1200 га з кадастровим номером 
6821510100:04:009:0038 із земель сільськогосподарського призначення для 
індивідуального садівництва, з метою передачі у власність;  



1.22. Коваль Валентині Іванівні - площею 0,3519 га з кадастровим номером 
6821582800:02:012:0020 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність;  
1.23. Загребельному Миколі Генадійовичу  - площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821582800:02:026:0056 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність;  
1.24. Павлік Людмилі Олексіївні - площею 0,1157 га з кадастровим номером 
6821584000:01:002:0248 із земель сільськогосподарського призначення для 
індивідуального садівництва, з метою передачі у власність; 
1.25. Янішевській Галині Володимирівні - площею 0,1479 га з кадастровим номером 
6821584000:04:037:0016 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.26. Вовчуку Валерію Петровичу - площею 0,4532 га з кадастровим номером 
6821584000:01:018:0020 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
-  площею 0,1561 га з кадастровим номером 6821584000:01:002:0191 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність;  
- площею 0,6400 га з кадастровим номером 6821584000:01:002:0225- із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність; 
1.27. Бараневичу Олександру Леонідовичу, площею 0,3700 га з кадастровим номером 
6821584800:02:034:0066 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.28. Матвійцеву Ігорю Сергійовичу, площею 0,1000 га з кадастровим номером 
6821555700:01:002:0084 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.29. Корунець Ользі Семенівні, площею 0,1845 га з кадастровим номером 
6821587800:02:003:0087 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.30. Підлісному Олександру Олександровичу, - площею 0,0244 га з кадастровим номером 
6821587800:01:015:0069 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
- площею 0,3200 га з кадастровим номером 6821587800:01:010:0046 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність; 
- площею 0,3877 га з кадастровим номером 6821587800:01:010:0050 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність; 
-  площею 0,1572 га з кадастровим номером 6821587800:01:010:0047 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність; 
1.31. Чипчарук Тетяні Миколаївні - площею 0,3156 га, з кадастровим номером 
6821587800:01:003:0048 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.32. Дмитришеній Антоніні Феліксівні, площею 0,1107 га з кадастровим номером 
6821587800:03:005:0053 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.33. Березюк Мирославі Анатоліївні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821588200:01:004:0076 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 



1.34. Ваврух Ользі Петрівні, - площею 0,2300 га з кадастровим номером 
6821588200:01:005:0062 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
- площею 0,9391 га з кадастровим номером 6821588200:01:005:0059 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність; 
1.35. Караванову Олегу Йосиповичу, - площею 1,0000 га з кадастровим номером 
6821588200:01:003:0020 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
- площею 0,3036 га з кадастровим номером 6821588200:01:008:0038 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність; 
1.36. Яцкову Михайлу Августиновичу - площею 0,6800 га з кадастровим номером 
6821588200:01:005:0061 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
- площею 0,5000 га з кадастровим номером 6821588200:01:005:0060 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність; 
1.37. Віхтюку Ігорю Анатолійовичу, площею 0,3432 га з кадастровим номером 
6821588800:04:074:0005 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.38. Галунко Юрію Васильовичу, площею 0,3363 га з кадастровим номером 
6821588800:04:074:0006 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.39. Андрійчуку Володимиру Філадельфовичу, площею 0,6500 га з кадастровим номером 
6821588600:01:005:0056 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.40. Кондратюку Віктору Сергійовичу, площею 0,3053 га з кадастровим номером 
6821588800:04:043:0049 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.41. Ліщишену Юрію Петровичу, площею 0,4000 га з кадастровим номером 
6821580800:03:004:0013 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.42. Козаку Михайлу Анатолійовичу, площею 0,3861 га з кадастровим номером 
6821589200:07:003:0026 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.43. Римар Інні Анатоліївні, площею 0,1842 га з кадастровим номером 
6821589200:07:003:0025 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.44. Юрчишину Віктору Васильовичу, площею 0,2234 га з кадастровим номером 
6821589200:07:003:0024 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.45. Ковбасюк Галині Юліанівні, площею 2,0000 га, з кадастровим номером 
6821589200:04:064:0007 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.46. Ковбасюку Юрію Вікторовичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821589200:04:064:0008 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
1.47. Щебетюк Владиславі Андріївні, площею 0,2000 га з кадастровим номером 
6821589200:01:003:0014 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 



1.48. Корчаку Андрію Васильовичу, площею 0,1200 га з кадастровим номером 
6821581200:01:008:0240 із земель сільськогосподарського призначення для 
індивідуального садівництва, з метою передачі у власність; 
1.49. Павліку Богдану Івановичу, площею 0,1021 га з кадастровим номером 
6821584000:01:002:0255 із земель сільськогосподарського призначення для 
індивідуального садівництва, з метою передачі у власність;  
1.50. Лоботрас Євгенії Станіславівні, площею 0,1200 га з кадастровим номером 
6821589200:07:003:0021 із земель сільськогосподарського призначення для 
індивідуального садівництва, з метою передачі у власність; 
1.51. Красніцькому Юрію Сергійовичу, - площею 0,1000 га  з кадастровим номером 
6821510100:02:020:0159 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, з метою передачі у 
власність;  
-  площею 0,1068 га з кадастровим номером 6821510100:02:020:0161 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність; 
1.52. Яцюк Антоніні Євтихівні - площею 0,1000 га з кадастровим номером 
6821510100:02:020:0163 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, з метою передачі у 
власність;  
-  площею 0,0389 га з кадастровим номером 6821510100:02:020:0162 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність; 
1.53. Тимощуку Василю Андрійовичу - площею 0,2500 га з кадастровим номером 
6821583600:01:004:0408 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, з метою передачі у 
власність;  
-  площею 0,2500 га з кадастровим номером 6821583600:01:004:0405 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність; 
1.54. Байдіній Світлані Борисівні - площею 0,2500 га з кадастровим номером 
6821584800:01:001:1057 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, з метою передачі у 
власність;  
-  площею 0,0581 га з кадастровим номером 6821584800:01:001:1055 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність 
1.55. Пастух Світлані Григорівні, площею 0,2500 га  з кадастровим номером 
6821585200:01:005:0029 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, з метою передачі у 
власність;  
1.56. Осанюку Миколі Борисовичу - площею 0,2500 га з кадастровим номером 
6821585200:01:011:0073 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, з метою передачі у 
власність;  
- площею 0,3500 га з кадастровим номером 6821585200:02:011:0088 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність;  
1.57. Ковальчуку Андрію Ананійовичу, площею 0,1720 га з кадастровим номером 
6821587000:01:011:0280 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, з метою передачі у 
власність;  



1.58. Бись Віктору Степановичу, - площею 0,2500 га  з кадастровим номером 
6821587000:01:003:0148 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, з метою передачі у 
власність;  
- площею 0,2088 га з кадастровим номером 6821587000:01:003:0145 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність;  
- площею 0,2500 га з кадастровим номером 6821587000:01:003:0144 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність;  
1.59. Повару Володимиру Петровичу, - площею 0,2500 га з кадастровим номером 
6821587000:02:018:0015 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, з метою передачі у 
власність;  
- площею 0,2327 га з кадастровим номером 6821587000:02:018:0014 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність;  
- площею 0,0700 га з кадастровим номером  6821587000:02:020:0063 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність;  
1.60. Бись Галині Іванівні, - площею 0,2500 га з кадастровим номером 
6821587000:02:029:0015 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, з метою передачі у 
власність;  
- площею 0,4600 га з кадастровим номером 6821587000:02:029:0615 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність;  
1.61. Гавелю Степану Йосиповичу, - площею 0,2500 га  з кадастровим номером 
6821587000:02:029:0017 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, з метою передачі у 
власність;  
- площею 0,2600 га з кадастровим номером 6821587000:02:029:0018 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність;  
1.62. Галянту Михайлу Йосиповичу - площею 0,2500 га з кадастровим номером 
6821589200:07:002:0066 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, з метою передачі у 
власність;  
-  площею 0,1563 га з кадастровим номером 6821589200:07:002:0067  із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність; 
1.63. Михальській Тетяні Іллівні, - площею 0,2500 га з кадастровим номером 
6821589200:01:002:0135 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, з метою передачі у 
власність; 
- площею 0,0200 га з кадастровим номером 6821589200:01:002:0134 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність; 
- площею 0,3388 га з кадастровим номером 6821589200:01:002:0132 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність; 



1.64. Довганю Олександру Петровичу, - площею 0,2500 га з кадастровим номером 
6821589200:03:002:0098 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, з метою передачі у 
власність; 
- площею 0,3015 га з кадастровим номером 6821589200:03:010:0008 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність; 
- площею 0,1800 га з кадастровим номером 6821589200:03:002:0101 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність; 
- площею 0,1122 га з кадастровим номером 6821589200:03:002:0100 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність; 
- площею 0,2256 га з кадастровим номером 6821589200:03:002:0099 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність; 
1.65. Бачук Тетяні Володимирівні, - площею 0,2500 га з кадастровим номером 
6821589800:01:004:0209 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, з метою передачі у 
власність; 
- площею 0,4200 га з кадастровим номером 6821589800:01:004:0211 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність; 
1.66. Шальвінській Ларисі Іванівні, площею 0,0050 га з кадастровим номером 
6821510100:03:005:0021 із земель житлової та громадської забудови для будівництва 
індивідуальних гаражів, з метою передачі у власність; 
1.67. Дмитренку Ігорю Анатолійовичу - площею 0,0040 га з кадастровим номером 
6821510100:03:006:0819 із земель житлової та громадської забудови для будівництва 
індивідуальних гаражів, з метою передачі у власність; 
1.68. Дячук Ірині Анатоліївні, площею 0,0030 га з кадастровим номером 
6821510100:03:006:0816 із земель житлової та громадської забудови для будівництва 
індивідуальних гаражів, з метою передачі у власність; 
1.69. Регеші Уляни Семенівни, площею 0,0038 га з кадастровим номером 
6821510100:03:006:0817 із земель житлової та громадської забудови для будівництва 
індивідуальних гаражів, з метою передачі у власність; 
1.70. Маліванчуку Андрію Миколайовичу, площею 0,0033 га з кадастровим номером 
6821510100:03:005:0033 із земель житлової та громадської забудови для будівництва 
індивідуальних гаражів, з метою передачі у власність; 
1.71. Гуменюку Владиславу Васильовичу, площею 0,0025 га з кадастровим номером 
6821510100:02:018:0063 із земель житлової та громадської забудови для будівництва 
індивідуальних гаражів, з метою передачі у власність; 
1.72. Гусар Юлії Віталіївні, площею 0,0100 га з кадастровим номером 
6821555700:02:003:0032 із земель житлової та громадської забудови для будівництва 
індивідуальних гаражів, з метою передачі у власність; 
1.73. Юрчук Інні Анатоліївні, площею 0,0100 га з кадастровим номером 
6821555700:01:002:0083 із земель житлової та громадської забудови для будівництва 
індивідуальних гаражів, з метою передачі у власність; 
1.74. Онофрійчук Валентині Францівні, площею 0,8500 га з кадастровим номером 
6821580800:04:035:0025 із земель сільськогосподарського призначення із земель запасу, з 
метою передачі у власність для ведення особистого селянського господарства; 



1.75. Медвідю Ігорю Сергійовичу, площею 0,2900 га з кадастровим номером 
6821580800:04:035:0014 із земель сільськогосподарського призначення із земель запасу, з 
метою передачі у власність для ведення особистого селянського господарства; 
1.76. Маслову Костянтину Вікторовичу, площею 0,6793 га з кадастровим номером 
6821580800:04:035:0024 із земель сільськогосподарського призначення із земель запасу, з 
метою передачі у власність для ведення особистого селянського господарства; 
1.77. Маслову Олександру Вікторовичу - площею 0,5578 га з кадастровим номером 
6821580800:04:035:0021 із земель сільськогосподарського призначення із земель запасу, з 
метою передачі у власність для ведення особистого селянського господарства; 
- площею 0,6604 га з кадастровим номером 6821580800:01:014:0132 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність;  
1.78. Іваньку Михайлу Івановичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821587800:05:018:0004 із земель сільськогосподарського призначення, для ведення 
особистого селянського господарства;  
1.79. Кащук Марії Анатоліївні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821587800:05:018:0005 із земель сільськогосподарського призначення, для ведення 
особистого селянського господарства;  
1.80. Береговій Інні Олександрівні, площею 0,0167 га з кадастровим номером 
6821510100:03:006:0126 із земель сільськогосподарського призначення, для ведення 
особистого селянського господарства із зміною цільового призначення у землі житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд;  
 
2. Змінити цільове призначення земельної ділянки: 
- площею 0,0167 га з кадастровим номером 6821510100:03:006:0126 із земель 
сільськогосподарського призначення, для ведення особистого селянського господарства, у 
землі житлової та громадської забудови, для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд; 
 
3. Відмовити у затвердженні проектів землеустрою, та передачі у власність: 
3.1 Лаштабезі Роману Володимировичу, площею 0,5000 га с. Божиківці  вул. Штойко з 
кадастровим номером 6821580800:01:014:0134 із земель сільськогосподарського 
призначення для ведення особистого селянського господарства, та передачі у власність; - 
на ділянці наявні залишки будівлі, в землевпорядній документації вказано, на усій ділянці 
- угіддя рілля. 
3.2 Щерблюку Олександру Дмитровичу, площею 0,1800 га с. Новосілка з кадастровим 
номером 6821587800:04:010:0194 із земель сільськогосподарського призначення для 
ведення особистого селянського господарства; 
- площею 0,1874 га з кадастровим номером 6821587800:01:007:0019 із земель 
сільськогосподарського призначення із земель ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва, з метою передачі у власність для ведення особистого селянського 
господарства; меліоративні землі 
-  площею 0,7000 га з кадастровим номером 6821587800:04:008:0025 із земель 
сільськогосподарського призначення із земель ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва, з метою передачі у власність для ведення особистого селянського 
господарства; меліоративні землі; не відповідність поданих документів: у заяві по батькові 
вказано Олександрович,  у інших документах-Дмитрович 
 



4.  Передати безоплатно у приватну власність земельні ділянки: 
4.1. Багрій Надії Семенівні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821589200:02:005:0002 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
4.2. Онофрійчук Валентині Францівні , площею 0,5477 га з кадастровим номером 
6821580800:01:014:0133 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
4.3. Медвідю Ігорю Сергійовичу, площею 0,4950 га з кадастровим номером 
6821580800:01:002:0093 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
4.4. Багрій Ані Василівні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821580800:04:031:0034 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
4.5. Танчук Аллі Василівні - площею 0,6969 га з кадастровим номером 
6821583600:03:018:0001 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
 - площею 0,2128 га з кадастровим номером 6821583600:02:001:0061 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність; 
4.6. Яцкову Олегу Васильовичу - площею 1,0657 га з кадастровим номером 
6821583600:03:021:0006 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
-  площею 0,5015 га з кадастровим номером 6821583600:02:003:0019 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, з 
метою передачі у власність; 
4.7. Ковальчуку Валерію Анатолійовичу, площею 0,7800 га з кадастровим номером 
6821589200:02:006:1002 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
- площею 1,1000 га з кадастровим номером 6821589200:04:006:0037 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 
4.8. Корчак Ользі Дмитрівні, площею 0,9200 га з кадастровим номером 
6821581200:01:014:0124 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства;  
4.9. Мурга Аделі Романівні, площею 0,9000 га з кадастровим номером 
6821581200:03:012:0004 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
4.10. Кротко Надії Іванівні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821581200:03:051:0502 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
4.11. Величку Ігорю Миколайовичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821581200:03:067:0002 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
4.12. Івчук Нелі Павлівні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821581200:03:067:0001 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
4.13. Мальчику Миколі Анатолійовичу, площею 0,4674 га з кадастровим номером 
6821581600:02:020:0006 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
4.14. Стиню Миколі Михайловичу, площею 1,0000 га, з кадастровим номером 
6821581600:01:002:0014 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 



4.15. Веденку Роману Миколайовичу, площею 1,6694 га,  з кадастровим номером 
6821582000:03:042:0008 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
4.16. Роєцькому Андрію Олександровичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821581600:02:003:0016 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
4.17. Мазур Марії Сергіївні, площею 0,0901 га з кадастровим номером 
6821510100:03:012:0381 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
4.18. Мельник Ларисі Євгенівні, площею 0,1000 га з кадастровим номером 
6821510100:03:007:0196 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
4.19. Коноваловій Ользі Григорівні, площею 0,0843 га з кадастровим номером 
6821510100:04:011:0033 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства;  
4.20. Панчішку Вадиму Сергійовичу, площею 0,1200 га з кадастровим номером 
6821510100:04:009:0037 із земель сільськогосподарського призначення для 
індивідуального садівництва;  
4.21. Панчішко Олені Сергіївні, площею 0,1200 га з кадастровим номером 
6821510100:04:009:0038 із земель сільськогосподарського призначення для 
індивідуального садівництва;  
4.22. Коваль Валентині Іванівні - площею 0,3519 га з кадастровим номером 
6821582800:02:012:0020 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства;  
4.23. Загребельному Миколі Генадійовичу  - площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821582800:02:026:0056 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність;  
4.24. Павлік Людмилі Олексіївні - площею 0,1157 га з кадастровим номером 
6821584000:01:002:0248 із земель сільськогосподарського призначення для 
індивідуального садівництва; 
4.25. Янішевській Галині Володимирівні - площею 0,1479 га з кадастровим номером 
6821584000:04:037:0016 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
4.26. Вовчуку Валерію Петровичу - площею 0,4532 га з кадастровим номером 
6821584000:01:018:0020 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
-  площею 0,1561 га з кадастровим номером 6821584000:01:002:0191 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства;  
- площею 0,6400 га з кадастровим номером 6821584000:01:002:0225- із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 
4.27. Бараневичу Олександру Леонідовичу, площею 0,3700 га з кадастровим номером 
6821584800:02:034:0066 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
4.28. Матвійцеву Ігорю Сергійовичу, площею 0,1000 га з кадастровим номером 
6821555700:01:002:0084 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства, з метою передачі у власність; 
4.29. Корунець Ользі Семенівні, площею 0,1845 га з кадастровим номером 
6821587800:02:003:0087 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
4.30. Підлісному Олександру Олександровичу, - площею 0,0244 га з кадастровим номером 
6821587800:01:015:0069 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 



- площею 0,3200 га з кадастровим номером 6821587800:01:010:0046 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 
- площею 0,3877 га з кадастровим номером 6821587800:01:010:0050 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 
-  площею 0,1572 га з кадастровим номером 6821587800:01:010:0047 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 
4.31. Чипчарук Тетяні Миколаївні - площею 0,3156 га, з кадастровим номером 
6821587800:01:003:0048 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
4.32. Дмитришеній Антоніні Феліксівні, площею 0,1107 га з кадастровим номером 
6821587800:03:005:0053 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
4.33. Березюк Мирославі Анатоліївні, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821588200:01:004:0076 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
4.34. Ваврух Ользі Петрівні, - площею 0,2300 га з кадастровим номером 
6821588200:01:005:0062 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
- площею 0,9391 га з кадастровим номером 6821588200:01:005:0059 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 
4.35. Караванову Олегу Йосиповичу, - площею 1,0000 га з кадастровим номером 
6821588200:01:003:0020 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
- площею 0,3036 га з кадастровим номером 6821588200:01:008:0038 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 
4.36. Яцкову Михайлу Августиновичу - площею 0,6800 га з кадастровим номером 
6821588200:01:005:0061 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
- площею 0,5000 га з кадастровим номером 6821588200:01:005:0060 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 
4.37. Віхтюку Ігорю Анатолійовичу, площею 0,3432 га з кадастровим номером 
6821588800:04:074:0005 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
4.38. Галунко Юрію Васильовичу, площею 0,3363 га з кадастровим номером 
6821588800:04:074:0006 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
4.39. Андрійчуку Володимиру Філадельфовичу, площею 0,6500 га з кадастровим номером 
6821588600:01:005:0056 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
4.40. Кондратюку Віктору Сергійовичу, площею 0,3053 га з кадастровим номером 
6821588800:04:043:0049 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
4.41. Ліщишену Юрію Петровичу, площею 0,4000 га з кадастровим номером 
6821580800:03:004:0013 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
4.42. Козаку Михайлу Анатолійовичу, площею 0,3861 га з кадастровим номером 
6821589200:07:003:0026 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
4.43. Римар Інні Анатоліївні, площею 0,1842 га з кадастровим номером 
6821589200:07:003:0025 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 



4.44. Юрчишину Віктору Васильовичу, площею 0,2234 га з кадастровим номером 
6821589200:07:003:0024 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
4.45. Ковбасюк Галині Юліанівні, площею 2,0000 га, з кадастровим номером 
6821589200:04:064:0007 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
4.46. Ковбасюку Юрію Вікторовичу, площею 2,0000 га з кадастровим номером 
6821589200:04:064:0008 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
4.47. Щебетюк Владиславі Андріївні, площею 0,2000 га з кадастровим номером 
6821589200:01:003:0014 із земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства; 
4.48. Корчаку Андрію Васильовичу, площею 0,1200 га з кадастровим номером 
6821581200:01:008:0240 із земель сільськогосподарського призначення для 
індивідуального садівництва; 
4.49. Павліку Богдану Івановичу, площею 0,1021 га з кадастровим номером 
6821584000:01:002:0255 із земель сільськогосподарського призначення для 
індивідуального садівництва;  
4.50. Лоботрас Євгенії Станіславівні, площею 0,1200 га з кадастровим номером 
6821589200:07:003:0021 із земель сільськогосподарського призначення для 
індивідуального садівництва; 
4.51. Красніцькому Юрію Сергійовичу, - площею 0,1000 га  з кадастровим номером 
6821510100:02:020:0159 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;  
-  площею 0,1068 га з кадастровим номером 6821510100:02:020:0161 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 
4.52. Яцюк Антоніні Євтихівні - площею 0,1000 га з кадастровим номером 
6821510100:02:020:0163 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;  
-  площею 0,0389 га з кадастровим номером 6821510100:02:020:0162 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 
4.53. Тимощуку Василю Андрійовичу - площею 0,2500 га з кадастровим номером 
6821583600:01:004:0408 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;  
-  площею 0,2500 га з кадастровим номером 6821583600:01:004:0405 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 
4.54. Байдіній Світлані Борисівні - площею 0,2500 га з кадастровим номером 
6821584800:01:001:1057 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;  
-  площею 0,0581 га з кадастровим номером 6821584800:01:001:1055 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 
4.55. Пастух Світлані Григорівні, площею 0,2500 га  з кадастровим номером 
6821585200:01:005:0029 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;  
4.56. Осанюку Миколі Борисовичу - площею 0,2500 га з кадастровим номером 
6821585200:01:011:0073 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;  
- площею 0,3500 га з кадастровим номером 6821585200:02:011:0088 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства;  
4.57. Ковальчуку Андрію Ананійовичу, площею 0,1720 га з кадастровим номером 
6821587000:01:011:0280 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;  



4.58. Бись Віктору Степановичу, - площею 0,2500 га  з кадастровим номером 
6821587000:01:003:0148 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;  
- площею 0,2088 га з кадастровим номером 6821587000:01:003:0145 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства;  
- площею 0,2500 га з кадастровим номером 6821587000:01:003:0144 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства;  
4.59. Повару Володимиру Петровичу, - площею 0,2500 га з кадастровим номером 
6821587000:02:018:0015 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;  
- площею 0,2327 га з кадастровим номером 6821587000:02:018:0014 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства;  
- площею 0,0700 га з кадастровим номером  6821587000:02:020:0063 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства;  
4.60. Бись Галині Іванівні, - площею 0,2500 га з кадастровим номером 
6821587000:02:029:0015 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;  
- площею 0,4600 га з кадастровим номером 6821587000:02:029:0615 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства;  
4.61. Гавелю Степану Йосиповичу, - площею 0,2500 га  з кадастровим номером 
6821587000:02:029:0017 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;  
- площею 0,2600 га з кадастровим номером 6821587000:02:029:0018 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства;  
4.62. Галянту Михайлу Йосиповичу - площею 0,2500 га з кадастровим номером 
6821589200:07:002:0066 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;  
-  площею 0,1563 га з кадастровим номером 6821589200:07:002:0067  із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 
4.63. Михальській Тетяні Іллівні, - площею 0,2500 га з кадастровим номером 
6821589200:01:002:0135 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 
- площею 0,0200 га з кадастровим номером 6821589200:01:002:0134 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 
- площею 0,3388 га з кадастровим номером 6821589200:01:002:0132 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 
4.64. Довганю Олександру Петровичу, - площею 0,2500 га з кадастровим номером 
6821589200:03:002:0098 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 
- площею 0,3015 га з кадастровим номером 6821589200:03:010:0008 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 
- площею 0,1800 га з кадастровим номером 6821589200:03:002:0101 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 
- площею 0,1122 га з кадастровим номером 6821589200:03:002:0100 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 
- площею 0,2256 га з кадастровим номером 6821589200:03:002:0099 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 
4.65. Бачук Тетяні Володимирівні, - площею 0,2500 га з кадастровим номером 
6821589800:01:004:0209 із земель житлової та громадської забудови для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 
- площею 0,4200 га з кадастровим номером 6821589800:01:004:0211 із земель 
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства; 



4.66. Шальвінській Ларисі Іванівні, площею 0,0050 га з кадастровим номером 
6821510100:03:005:0021 із земель житлової та громадської забудови для будівництва 
індивідуальних гаражів; 
4.67. Дмитренку Ігорю Анатолійовичу - площею 0,0040 га з кадастровим номером 
6821510100:03:006:0819 із земель житлової та громадської забудови для будівництва 
індивідуальних гаражів; 
4.68. Дячук Ірині Анатоліївні, площею 0,0030 га з кадастровим номером 
6821510100:03:006:0816 із земель житлової та громадської забудови для будівництва 
індивідуальних гаражів; 
4.69. Регеші Уляни Семенівни, площею 0,0038 га з кадастровим номером 
6821510100:03:006:0817 із земель житлової та громадської забудови для будівництва 
індивідуальних гаражів; 
4.70. Маліванчуку Андрію Миколайовичу, площею 0,0033 га з кадастровим номером 
6821510100:03:005:0033 із земель житлової та громадської забудови для будівництва 
індивідуальних гаражів; 
4.71. Гуменюку Владиславу Васильовичу, площею 0,0025 га з кадастровим номером 
6821510100:02:018:0063 із земель житлової та громадської забудови для будівництва 
індивідуальних гаражів; 
4.72. Гусар Юлії Віталіївні, площею 0,0100 га з кадастровим номером 
6821555700:02:003:0032 із земель житлової та громадської забудови для будівництва 
індивідуальних гаражів; 
4.73. Юрчук Інні Анатоліївні, площею 0,0100 га з кадастровим номером 
6821555700:01:002:0083 із земель житлової та громадської забудови для будівництва 
індивідуальних гаражів; 
4.74. Онофрійчук Валентині Францівні, площею 0,8500 га з кадастровим номером 
6821580800:04:035:0025 із земель сільськогосподарського призначення, для ведення 
особистого селянського господарства; 
4.75. Медвідю Ігорю Сергійовичу, площею 0,2900 га з кадастровим номером 
6821580800:04:035:0014 із земель сільськогосподарського призначення, для ведення 
особистого селянського господарства; 
4.76. Маслову Костянтину Вікторовичу, площею 0,6793 га з кадастровим номером 
6821580800:04:035:0024 із земель сільськогосподарського призначення, для ведення 
особистого селянського господарства; 
4.77. Маслову Олександру Вікторовичу - площею 0,5578 га з кадастровим номером 
6821580800:04:035:0021 із земель сільськогосподарського призначення, для ведення 
особистого селянського господарства; 
- площею 0,6604 га з кадастровим номером 6821580800:01:014:0132 із земель 
сільськогосподарського призначення, для ведення особистого селянського господарства;  
 
5. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Валентину Сидорук 
та постійну комісію міської ради з питань містобудування, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища (голова комісії Олександр Молочнюк). 
 
 
Міський голова                                                                   Андрій КОВПАК 
 
 


